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Abstract. Dr Rostislav Beregov was a Bulgarian geologist of Russian origin, who worked especially on regional geology and tectonic, 
on the Tertiary stratigraphy and paleontology and geological prospection of thе Tertiary coal fields.
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Резюме. Д-р Ростислав Берегов е български гeолог от руски произход, работил в областта на регионалната геология и тек-
тоника, специално върху терциерната стратиграфия и палеонтология, както и върху проучването на терциерните въглищни 
басейни.
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Живот и научно творчество

Сред плеядата забележителни геолози на България 
през първата половина на ХХ в. изпъква фигура 
на Ростислав Берегов. Блестящ талант, организи-
ран и изключително трудолюбив, той изпъква още 
с първите си стъпки като геолог и проблясва като 
метеор в небето на нашата наука. 

Ростислав Брегов е роден на 5.01.1908 г. (н.с.) 
в Санкт-Петербург, Русия. След Октомврийската 
революция семейството му мигрира през 1919 г. в 
Севастопол, където Ростислав завършва първи про-
гимназиален клас. Баща му, Сергей Александрович 
Берегов (1876?–1944?), е бил офицер-артилерист, 
завършил Михайловското артилерийско училище 
в Санкт-Петербург, участвал в Първата световна 
война и в Гражданската война на Русия на стра-
ната на Бялата армия. Поради това през 1920 г. се-
мейството предприема тежкия път на емиграцията, 
като вероятно през лагера Галиполи преминават 
в България. Първоначално се настаняват в Нова 
Загора, а след 4 месеца се преместват в гр. Търново 
Сеймен (днес Симеоновград), където в изоставена 
военна казарма е имало една доста голяма руска 
колония. Тук Ростислав е завършил прогимназия-

та и родителите му го изпращат в Пловдив да про-
дължи учението си в местната руска гимназия, а те 
остават още 3 години в Търново Сеймен. 

Д-р Ростислав С. Берегов (5.01.1908 – н.с., Санкт-Пе-
тербург – 13.06.1946, Севлиево) 

Dr Rostislav S. Beregov
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През 1924 г. семейство Берегови се преселва 
в София. Бащата започва работа в Трамвайното 
депо. След 9.09.1944 г. сянката на царски офицер 
обаче тегне над Сергей Берегов и той, заедно с 
цялото ръководство на Дирекцията на трамваите 
и осветлението, е арестуван от комунистическите 
служби и изчезва безследно. Не е известно къде е 
неговия гроб и кога точно е убит. 

В годините извън Русия майката на Ростислав, 
Александра Петровна Берегова (родена Морозова) 
(1883–1974), е била домакиня, но остава и стожер 
на семейството.

В София Ростислав завършва Класическата 
гимназия и постъпва в Софийския университет, 
специалност естествени науки, въпреки че майка 
му много е искала той да стане лекар. В 1931 г. за-
вършва университета и през учебната 1931–1932 г. 
преподава в Софийската руска гимназия. В същата 
1932 г. той депозира доклад за водоснабдяване с 
един 2000-метров сондаж – проблем, който решава 
успешно (Берегов, 1932-ф).

От 1932 г. Р. Берегов започва една 4-годиш-
на специализация в Геоложкия институт на Со-
фийския университет. Проф. д-р Стефан Бончев 
го посъветва да направи докторска теза в запад-
ната част на Радомирско. Подготвителната рабо-
та започва през учебната 1932–1933 г., а терен-
ната „снимка“ е направена през лятото на 1933 г. 
Самата обработка на събрания материал е извър-
шена през следващата учебна година в Геоложкия 
институт на Университета, при която установява 
първите титонски фосили в ЮЗ България (Берегов, 
1933). Защитата на докторската работа „Геология 
на западната част на Радомирско“ е през 1935 г., 
когато тя излиза от печат (Берегов, 1935). Така Р. 
Берегов става първият български доктор по геоло-
гия от руски произход. 

Дисертационната теза е имала 4 раздела: гео-
графски бележки, геоложки дял, палеонтоложки 
дял, резюме и литература. В географските бележ-
ки са оконтурени границите на изучената област. 
Геоложкият дял съдържа: увод и исторически бе-
лежки – разглежда накратко приносите на негови-
те предшественици, които малко или никак не са 
засегнали палеонтологията и тектониката на об-
ластта; стратиграфия – разглеждат се Палеозоят, 
Долният и Средният Триас, Догер и се спомена-
ва възможното присъствие и на Лиас (според Ст. 
Бончев), но без да е успял да го докаже (по-късно 
Сапунов и др., 1983 доказват верността на пред-
положението на Ст. Бончев за наличие на Лиас 
около мината при с. Жабляно). Всъщност Берегов 
описва много пълно послоен разрез на догерските 
скали при с. Лобош, както и на малмските (Окс-
форд, Кимеридж и Титон) по тези места и сборен 
разрез на терциерните седименти – сиви глини, 
над тях пъстри лиски, пясъчници и конгломерати. 
Следва флиш и над него се разполагат предимно 
глинести лиски, често напоени с битум, а най-от-

горе – пясъчници, върху които лежат кватернер-
ни дилувиални и алувиални наслаги. Разглежда 
отделните поделения с литоложките им промени 
в хоризонтална и вертикална посока и посочва бо-
гата фауна от отделните находища, като въз осно-
ва на нея определя възрастта им. По отношение на 
тектониката Берегов отбелязва, че това „е една ти-
пична област на покрови (Deckenland)“, т.е. навла-
ци. Разделя скалите на автохтонни (терциерните, 
повечето юрски и триаски, както и палеозойски-
те на изток от р. Светля) и алохтонни (палеозой-
ските и долнотриаските – на запад от р. Светля). 
Автохтонните скали изграждат 4 по-големи анти-
клинали – Жаблянска, Радибошка, Проклетийска и 
Черногорска. Геоморфоложките бележки са мно-
го кратки. Много по-обширни и по-обосновани са 
палеогеографските изводи, обхващащи основните 
физико- и биогеографски условия, характерни за 
областта. Монографията завършва с обширен па-
леонтоложки дял, в който фауната е подредена 
по възраст: Среден Триас (3 вида), Догер (16 вида 
– 5 брахиоподни, 10 бивалвийни и 1 амонитен 
вид), Малм (39 вида – 3 бивалвийни, 7 аптихусни, 
26 амонитни и 3 белемнитни), Терциер – много-
бройни отпечатъци от Smerdis macrurus Agassiz. 
Приложени са и една сравнителна таблица на ти-
тонските фосили, както и една фототаблица на 
горноюрски фосили, таблица с 6 геоложки разреза 
и геоложка скица, към която има и прозрачна при-
турка на алохтонните материали от областта, нала-
гаща се върху геоложката скица. Текстът завършва 
с резюме на немски език и списък на използваната 
литература.

По това време в българската литература се е 
считало, че една част от „песъчливия фациес“ на 
Златарски (1908) в Конявската планина е бил с окс-
фордска и кимериджска възраст. Не е ставало и дума 
за титонска възраст на скали там – според Димитров 
(1931) през Титона областта на Конявската планина 
е била суша и всичките големи „влачения“ са ста-
нали в края на Кимериджа. За първи път Берегов 
(1933) събира вкаменелости от Берендерската река, 
с. Беренде, Косачката река, с. Прибой и др. и ус-
тановява наличието на Титон в тази част от ЮЗ 
България. От тези седименти той определя 15 вида, 
11 от тях според него са общи с тези от Stramberger 
Schichten и заключава, че плиткото море, което е за-
ливало западната част на Радомирско, е продължи-
ло съществуването си и през титонско време.

В статията, публикувана в Geologica Balcanica 
(Берегов, 1934), той описва терциерните седимен-
ти около двореца Евксиноград (северно от Варна) 
и по-специално намерените в тях рибни останки, 
съхранявани в музея на Геологическия институт 
на Университета, които определя като Properca 
angusta Agassiz. С тази статия той поставя нача-
лото на най-важните си изследвания – изучаване 
на терциерните седименти в България, както и на 
фосилните риби.
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В екип с Ек. Бончев Р. Берегов продължава 
своите изследвания в ЮЗ България и публику-
ват в Geologica Balcanica съобщение за Титон 
в Конявската планина (Бончев, Берегов, 1935). 
Освен находките на титонски фосили в части от 
ЮЗ България, съобщени от Берегов (1933), Ек. 
Бончев установява Титон при с. Светля. Авторите 
си поставят задачата да проверят дали има Титон и 

в Конявската планина. В пясъчници, мергели, гли-
нести шисти, нечисти варовици и малко конгло-
мерати те намират богата амонитна фауна, с която 
доказват и тук наличието на титонски седименти. 
За подложка им служат червени и сиви варовици и 
мергели (Кимеридж), но не установяват покривка 
от по-млади скали.

Като палеонтолог Берегов се изявява и в своята 
публикация на френски език (Beregov, 1936) относ-
но намирането в ЮЗ България на рибни останки в 
битуминозни шисти с палеогенска въз раст, които 
той отнася към Smerdis macrurus Agas siz – неиз-
вестна дотогава рибна находка нито в България, 
нито в съседните страни. Рибните останки, които се 
съхраняват в Геологическия музей на Софийския 
университет са били събрани заедно, което е на-
карало Берегов да предположи, че смъртта им се 
дължи на рязка промяна в палеогеографската об-
становка, предизвикана от нахлуване на богати на 
сероводород води.

В началото на 1936 г. Берегов постъпва на ра-
бота като геолог в тогавашното Минно отделение, 
което постепенно се разраства и става Главна ди-
рекция (впоследствие – Главно управление за гео-
ложки и минни проучвания, за да завърши като 
Комитет по геология). Той работи в продължение 

Геоложка карта на западната част на Радомирско

Geological map of the western part of the Radomir area

Properca angusta Ag. от Миоцена при Евкси ноград

Properca angusta Ag. from the Miocene near Euxi no grad
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на 10 години в тази институция и по-късно оглавя-
ва в нея Отдела за геоложки проучвания.

През 1936 г. секцията „Проучване“ при Мин-
ното отделение възлага на Р. Берегов да проучи 
стратиграфията на Терциера в СЗ България, между 
Стара планина и Дунав и между р. Вит и граница-
та с Югославия като направи съпоставка с едно-
възрастните скали от околните страни, предимно 
с Румъния, с оглед на по-нататъшните петролно-
геоложки проучвания у нас. Теренната работа е 
била извършена през летния сезон на 1936 г., а об-
работката на събраните материали през зимата на 
1936–1937 г., завършили с публикация на статия 
(Берегов, 1937). Тя започва с описанието на ео-
ценските седименти от Плевен, Луковит, Мездра, 
Ружинци, Кладоруб и Старопатица, които той от-
нася към Лютеса. Те имат големи различия и пора-
ди разкъсаността на разкритията и оскъдната фау-
на в тях корелацията между отделните находища 
остава нерешена за дадения момент. Берегов опис-
ва и тортонските находища при Опанското бърдо и 
селата Търнене, Биволари, Уровене, Припължене, 

Скица на разпространението на Титона в ЮЗ България 
(Бончев, Берегов, 1935)

Geological sketch of the distribution of the Tithonian in SW 
Bulgaria (Бончев, Берегов, 1935)

Smerdis macrurus Ag. от Олигоцена в Брезнишко

Smerdis macrurus Ag. Oligocene, near Breznik town

Д-р Ростислав Берегов – на работното си място в От-
дела за геоложки проучвания, секция Минно отделение 
(снимка около 1939 г.)

Dr Rostislav Beregov – on the working place in the De-
partment for geological prospections (photo about 1939)
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Старопатица и Полетковци. Общо тези разкрития 
имат богата фауна и са представени от: долен хори-
зонт – предимно мергели и горен, съдържащ варо-
вити банки. И в двата хоризонта има богата фауна 
(определена за целта от Боян Каменов), но с много 
малко характерни видове. Сарматските и буглов-
ските седименти, предимно варовити глини, са 
опи сани от разкритията при селата (от изток към за-
пад): Търнене, Крета, Гигенска махала, Славовица, 
Ореховица, Ставерци, Гостиля, Староселци, Мах-
лата, Криводол, Ружинци, Толовица, Бела, Рабиша, 
Вълчак, Бойница, гр. Кула и др. Между Тортона 
и Сармата Берегов отделя пясъчници с бугловска 
възраст с характерния вид Modiola buglovensis Gat. 
Въз основа на фауната той поделя сарматските се-
дименти на 3 хоризонта: долен – варовити глини 
до варовици, среден – оолитни варовици и глини 
и горен – глинести варовици, на запад до варови-
ти пясъчници. Плиоценските утайки са по-слабо 
разпространени в областта на проучване и имат 
бедна фауна, но въпреки това той успява да отде-
ли етажи и да опише разкритията им. Трябва да се 
отбележи, че д-р Р. Берегов съобщава много дълги 
списъци от фауна, но не я описва палеонтоложки. 
Авторът разглежда терциерните утайки от област-
та и от тектонска гледна точка, а също прави и 
фациален анализ по етажи, но най-интересни са 
корелациите му със съседните страни и заключе-
нието за нефтената геология. Той изрично пише, 
че от изучаването и анализа на разкритията на тер-
циерните седименти не се установяват нефтомате-
рински скали в България (поне на повърхността) и 

тези скали, които в Румъния са нефтоматерински, 
у нас липсват. Като притурка има и една подробна 
сравнителна таблица на горнотерциерните утайки 
от СЗ България с тези от Южна Румъния, послед-
вана от едно частично обобщение върху Терциера 
в СЗ България. 

През пролетта на 1936 г. Берегов посещава за 
кратко време околностите на Ивайловград. Като 

Геоложка скица на разпространението на терциерните седименти в СЗ България

Geological sketch of the distribution of the Tertiary sediments in NW Bulgaria

Геоложка скица на околностите на Ивайловград

Geological sketch of the region of Ivaylovgrad town
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ре зултат от тази обиколка той публикува през 1938 г. 
своя „малък принос към геологията на тоя отдале-
чен кът на България.“ В тази публикация са описа-
ни терциерните седименти, които той поделя на 3 
хоризонта: долен – сиви глини, среден – конгломе-
рати и пясъчници с Nummulites и горен – жълтени-
кави варовици. Тези седименти лежат върху силно 
нагънати кристалинни скали. 

През април 1938 г. Р. Берегов оформя на френ-
ски език за печат поредната си статия, инициирана 
от многобройните находки на фосилни риби (Be-
regov, 1938), съхранявани в Геологическия ин -
ститут на Софийския университет. Те са произ-
лизали от изкопа на един кладенец в с. Бела Рада, 
Ви динско, намерени на дълбочина 20 m в битуми-
нозни глини. Берегов е намерил същия хоризонт с 
риби и при с. Флорентин, на Дунава и ги смята за 
меотски. Той прави подробно палеонтоложко опи-
сание на видовете Alosa nordmanni Antipa, Clupea 
cf. delicatula Nordmann и Clupea cf. sulinae Antipa. 
Според Берегов причината за масовата смърт на 
тези риби, които са фосилизирани почти всичките 

Също в 1939 г. Берегов (1939а-ф) оформя в 
доклад за Геофонда своите геоложки проучва-
ния на близката околност на минералния извор 
при с. Върбица, Преславско. Заедно с В. Цанков и 
Е. Р. Коен (1939-ф) обобщават своите проучвания 
върху геологията на Върбишката част от Източна 
Стара планина. Годината 1939 е много успешна 
в дейността на Берегов – той проучва и железни 
руди. Резултатите от тях той депозира в Геофонда 
– докладите върху проучванията на железни нахо-
дища в Елховско (Берегов, 1939b-ф), около с. Же-
лезна, Фердинандско (Берегов, 1939c-ф), както и 
на концесията „Спасение“ при Брезник (Берегов, 
1939d-ф). В последния доклад Берегов предполага, 
че орудяванията са в пропилитизирана и силици-
тизирана ивица и представляват желязна шапка, 
надеждна за търсене на първични сулфидни руди.

През лятото на 1939 г. Отделът за природни 
богатства при Министерствотото на търговията и 
промишлеността възлага на геолозите В. Цанков, 
Е. Коен и Р. Берегов, във връзка със заплану-
ваната програма за геофизични проучвания на  
СИ България, да направят точна геоложка карта в 
М 1:40 000 и да установят съществуването на ве-
роятни структурни форми, интересни в петролно 
отношение. Областта на проучване е разположе-
на на изток от Девненската долина и северно от 
Варненските езера. Поради голямата заетост на Е. 
Коен, който успява да извърши само много малък 
обем работа и затова В. Цанков и Р. Берегов (1940) 
публикуват като самостоятелна работа резултати-
те от своите проучванията. В стратиграфско отно-
шение проучваната област се състои предимно от 
долнокредни материали: Валанжин, поделен на 2 
хоризонта: долен – дебелослойни, захаровидни ва-
ровици и горен – предимно тънкослойни мергели; 
Хотрив – тънкопластови мергели; Барем – варо-
вити мергели; Апт (установен през 1937 г. от В. 
Цанков) – мергелни варовици, покрити от заха-
ровидни варовици и най-високо – един мергелен 
хоризонт. Между баремските и аптските седимен-
ти установяват следи от временно прекъсване на 
седиментацията. Над тях са развити и горнокред-
ните седименти: Ценоман – варовити пясъчници; 
трансгресивно върху Ценомана или Хотрива ле-
жат горнотуронски мергели; кониаските мергели 
също лежат върху пъстра подложка; над тях след-
ват сантонски пясъчници и мастрихтски мергели 
до варовици. Трансгресивно и дискордантно вър-
ху долно- и горнокредните утайки лежат трите хо-
ризонта на лютеските седименти: 1) глауконитни 
мергели, 2) сиво-бели пясъчници и 3) нумулитни 
варовици; разрезът на терциерните седименти за-
вършва с проблематични по възраст седименти – 
предимно мергели с песъчливи прослойки, съдър-
жащи манганова руда, отнасяни от авторите към 
Олигоцена(?). Младият Терциер е представен от 
Чокракски (предимно мергели), Карагандски (спа-
ниодонтски пясъчници), Конкски етаж (последни-

Alosa nordmanni Antipa, Плиоцен, Видинско

Alosa nordmanni Antipa, from the Pliocene near Vidin

с широко отворени уста, е било задушаването им 
при навлизането, под формата на огромни пасажи, 
в заразени със сероводород зони на басейна. С тази 
статия д-р Р. Берегов се утвърждава като най-доб-
рият български палеоихтиолог. 

Следващата година (1939) Р. Берегов публи-
кува статия, посветена на терциерните седимен-
ти от Пернишко. В нея той разглежда въпроса за 
възрастта на въгленосните седименти там. Преди 
неговите изследвания те са били смятани за плио-
ценски. Дори Г. Коняров (1932) е намерил останки 
от Dinotherium в тях и затова са били считани като 
безусловно плиоценски. Д-р Р. Берегов успява да 
докаже, че седиментите, в които са намерени ос-
танките от Dinotherium, лежат дискордантно върху 
въглищните пластове. Той е намерил рибни остан-
ки, отнесени към Smerdis macrurus Ag. (с верти-
кално разпространение Еоцен–Олигоцен, но ни-
кога непреминаващи в Плиоцена) в околовъглищ-
ните пластове. Това му дава основание да приеме 
въглищата в Пернишко за олигоценски.
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ят поделен на Картвелски пластове – тънка задру-
га от пясъчници, мергели и варовици с Pholas и 
Конкски пластове – жълт пясък). Над тях лежат пе-
съчливи мергели, отделени като Евксиноградски и 
Сарматски седименти, поделени на 3 хоризонта: 
1) долен – Франгенски пясъчници; среден – пе-
съчливи варовици; горен – белезникави варовици 
и мергели, покрити от плиоценски кафяви глини 
без фауна. В приложно-геоложки аспект те оп-
исват няколко водоносни нива, манганови руди 
в Олигоцена, както и (също в Олигоцена) солени 
йодо-бромови води. Междувременно през 1940 г. 
В. Цанков и Р. Берегов (1940а-ф) завършват и де-
позират в Геофонда доклад относно геологията на 
Варненското плоскогорие, който очер тава постиг-
натото дотогава и перспективите за бъдещи проуч-
вания в тази област. Те представят и хидрогеолож-
ка карта на района. Завеждането на картата обаче 
е направено много по-късно от времето, когато 
е била извършена геоложката дейност (Цанков, 
Берегов, 1948-ф).

Явно районът около с. Върбица е бил много 
възлов за тълкуването на регионалната геология 
и затова през следващата 1940 г., съвместно с В. 
Цанков, съставят доклад за определяне на мястото 
на сондаж, като са се надявали той да реши въз-
никналите проблеми (Цанков, Берегов, 1940b-ф).

През 1940 г. д-р Р. Берегов (1940) публикува в 
том 11 на Списанието на БГД, посветен на 70 го-
дишнината на проф. Ст. Бончев, статия за резул-
татите от ново геоложко проучване и картиране 

на Терциера в Ломско, което той е натоварен да 
предприеме през лятото на 1937 г. от тогавашно-
то Минно отделение. Това е продължение на про-
учванията му върху Терциера в СЗ България, но в 
по-едър мащаб и специално посветено на Ломския 
въглищен басейн. В работите преди него в област-
та са споменати оскъдни сведения за стратигра-
фията на Плиоцена, подкрепени с оскъдни фау-
нистични находки. Той използва в тази си работа 
съвременната подялба на Плиоцена: Меот, Понт, 
Дак и Левант. Намерил е и лично е определил 42 
вида (1 нов за науката): 10 за Меота, 18 за Понта, 
11 за Дака и 3 за Леванта. Статията е илюстрира-
на с 9 палеонтоложки таблици, 2 таблици с терен-
ни снимки, една геоложка карта в М 1:100 000 и 
геоложки профили. Берегов пише и за трудните 
геоложки условия за една бъдеща експлоатация. 
Предварителните му предвиждания са, че в този 
басейн има около 100 млн. t въглища.

През 1941 г. Берегов (1941а) описва резултати-
те от своите изследвания около гр. Брезник, ЮЗ 
България. Разкритите скали представляват голям 
интерес както в рудно, така и в стратиграфско от-
ношение за старотерциерните седименти (сега с 
доказана къснокредна възраст). Тук авторът пос-
тавя акцент върху рудните прояви в Брезнишкото 
Бърдо, част от голямата андезитна зона със сул-
фидни орудявания на мина „Бор“, Панагюрище и 
Кара Баир при Бургас (днес Бърдото е периметър 
на „Елаците“ след проучване от Euromax). В ре-
зултат на своите изследвания Берегов установява, 

Геоложка карта на Терциера в Ломско

Geological map of the distribution of the Tertiary near Lom town
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че Брезнишкото железорудно находище предста-
влява желязна шапка, образувана от окисляване-
то на сулфиди от силно пропилитизирана зона. В 
стратиграфско отношение в областта са застъпени: 
Среден Триас, горнокредни еруптиви – андезити 
и туфи, като туфите се редуват с мергели, подоб-
ни на т.нар. „ветрилски“ тип. Андезитите оформят 
бед рата на една притисната синклинала, в ядката 
на която се разкриват флишки материали – редува-
не на глини, мергели и варовити пясъчници, опре-
делени от него като олигоценски. С известен дис-
корданс върху тях се разполага комплекс от пъст-
ри скали: конгломерати и песъчници с прослойки 
от битуминозни шисти със Smerdis macrurus Ag., 
разположени под въглищната серия. Нагоре след-
ват мергели, често битуминозни.

Малко по-късно Берегов (1941с) провежда гео-
ложки проучвания в Източна Добруджа, при които 
наблюдава свличания в сарматските седименти. 
Според него много интересен в това отношение е 
гр. Балчик. Свличанията там са от тип инсеквент-
ни, т.е. такива, при които по една или друга причи-
на става отделянето чрез пукнатини и сетне пълно-
то откъсване на горната част на брега, съставен от 
почти хоризонтални пластове. Последва плъзгане 
на тази част, заедно с долната, върху размекнати 

Геоложка карта на Варненското плоскогорие

Geological map of the Varna Plateau

Хидрогеоложка карта на Варненското плоско горие

Hydrogeological map of the Varna plateau
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Геоложка скица на околностите на гр. Брезник

Geological sketch of the region of Breznik town

Геоложка и хидрогеоложка карта на околностите на гр. Балчик

Geological and hydrogeological map of the area of Balchik town
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глинести пластове. В случая имаме нарушаване 
на равновесието между сцеплението и тежестта 
на скалата. Причина за тези свличания, както той 
изтъква, са водите от трите водоносни хоризонта, 
които секат крайбрежните склонове. Като заклю-
чение изтъква, че големи подземни дренажни ра-
боти няма да се рентират и той предлага опасните 
зони да се нанесат на подробна карта и там да бъ-
дат забранени нови строежи. Те да се залесят за на-
маляване на суфозията по изходищата на водонос-
ните хоризонти и предпазване от малки свлачища.

В следваща статия Берегов (1941b) описва стра-
тиграфията на терциерните седименти в района на 
Бобов дол. Според предишни автори те са плио-
ценски или горномиоценски, а според него те са 
олигоценски. Берегов отделя сред тях едно долно 
ниво от груби кластични материали, които нари-
ча пъстри скали, над които описва фини пелитни 
образования с битуминозно съдържание – глинес-
ти шисти. Между тези две нива се намира въгле-
носната задруга. Той обръща внимание на скалите 
около селата Бабино, Голяма фуча и Житуша, кои-
то се намират в една широка синклинала и са мно-
го перспективни за експлоатация на въглищата. 

През същата година д-р Р. Берегов (1941a-ф) 
обобщава своите геологични проучвания във Вър-
бишка Стара планина, които публикува във втория 
том на Годишника на Дирекцията за природни 
богатства (Берегов, 1942). Стратиграфия: Цено-
ман – груби конгломерати, пясъчници и песъчли-
ви шисти; Турон – долен комплекс: въгленосни 
глинести шисти, бели кварцити и варовици; горен 
комплекс: типичен песъчлив флиш, процепен от 
малки андезитови тела; Сенон – сиви глинести ва-
ровици; Палеоген – 2 типа: песъчлив флиш и мола-
са от дебели пясъчници в смяна с тънки пластове 
аргилити (няма намерена фауна); Плиоцен – пясъ-
ци, песъчливи глини и глини. В тектонско отноше-
ние установява едно нагъване, което засяга и двата 
типа Палеоген. Статията завършва с описание на 
няколко минерални извори, които отделят метан, 
интересни признаци за търсене на петрол.

През същата година Р. Берегов разширява ра-
йона на проучване на терциерните седименти в 
Южна (1941b-ф) и СЗ България (1941c-ф), в които 
обобщава своите изследвания в тези части на стра-
ната. По това време Южна Добруджа е присъе-
динена към България по Крайовската спогодба и  

Р. Берегов е изпратен там като специалист-хид-
рогео лог (1941d-ф). 

Непосредствено преди и по време на Втората 
световна война се е почувствал голям недостиг 
от течни горива и затова в България се е поставил 
въпроса за проучване на нашите битуминозни ска-
ли. През 1942–1943 г. д-р Р. Берегов, съвместно с 
други колеги, ръководи геоложки проучвания на 
т.нар. от него „битуминозни скали“ – изследва-
ния, придружени от сондажни, изкопни и минни 
работи на държавни и частни концесии, като гео-
ложките образци са изследвани в химическите ла-
боратории на Дирекцията за природни богатства. 
Така през следващата, 1942 г. той работи върху 
проблеми на петролната геология на България 
(Берегов,1942а-ф), както и върху нефтошистите в 
Брезнишко (Берегов, 1942b, c-ф). 

Материалите от това проучване са публикува-
ни по-късно (Берегов, 1945), като според него в 
изследвания район се офомя една ясна, силно при-
тисната синклинала, в бедрата на която се разкри-
ват горнокредни варовито-глинести пясъчници, 
мергели и варовити банки с хипурити (вероятно 
мастрихтски), а в ядката ѝ – трансгресивно заля-
гащи палеогенски утайки. Последните поделя на 
3 хоризонта: 1) долни пъстри пясъчници и гли-
ни; 2) мергели и глинести шисти, в долната част 

Общ изглед на свлачищата по Черноморското крайбре-
жие, източно от гр. Балчик

General view of the landslides on the Black sea area to East 
of Balchik town

Геоложка карта на южните склонове на Вър бишкия 
дял на Източна Стара планина

Geological map of the southern parts of Varbitsa part of 
Eastern Stara Planina Mnt.
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съдържащи битуминозни скали; 3) горни пъстри 
материали, сред които преобладават глинестите 
седименти. Битуминозната задруга е била предмет 
на задълбочени проучвания. Д-р Берегов е с поло-
жително становище за комплексното използване 
на тези скали и препоръчва продължаване на тех-
нологическите им проучвания. 

Трябва да се отбележи, че през 1943 г. д-р Р. 
Бе регов няма нито фондови доклади, нито публи-
кации. Вероятно това се дължи, освен на интензив-
ните теренни работи, свързани предимно с изслед-
ване на „битуминозните скали“ (Берегов, 1944a-ф), 
още и с радостното събитие в неговото семейство 
– раждането на неговия син Александър. 

През 1944 г. Берегов проучва и няколко отдел-
ни въглищни басейни, за които прави и отделни 
геоложки доклади: за Ломския (Берегов, 1944b-ф), 
за Чукуровския (Берегов, 1944c-ф) и обобщение 
върху българските терциерни въглищни басейни 
(Берегов, 1944d-ф), а съвместно с Ф. Маринов и за 
младотерциерните лигнитни въглища в Софийска 
област (Берегов, Маринов, 1944-ф). Интересно е, че 
през 1944 г. в Геофонда е заведен „Предварителен 
доклад върху геологичните проучвания на южния 
склон на Върбишкия дял на Източна Стара плани-
на“ (Берегов, 1944e-ф), като самите проучвания 
са правени през 1939 г. През същата година, при 
завършване на проектирания от него и В. Цанков 
сондаж № 7 при с. Върбица, той прави описание на 
ядковия материал (Берегов, 1944f-ф). 

През 1946 г. излиза ІV том на Годишника на 
Дирекцията за геоложки и минни проучвания с от-
говорен редактор д-р Ел. Коен и съредактори д-р 
Ц. Димитров и д-р Б. Каменов. Той представлява 
сборник, посветен на геологията на България, в 
който са събрани данните на много от тогавашните 
геолози. Това е първият, след този на Г. Златарски, 
обобщаващ труд върху геологията на България. Д-р 
Р. Берегов (1946) е завършил раздела „Терциерът в 
България“ два дни преди своята смърт и е един от 
геолозите, на които е посветен „Основи на геоло-
гията на България“. В своя текст той в 27 страни-
ци обобщава известните до този момент данни за 
геологията на Терциера в нашата страна. Авторът 
отбелязва, че тези скали заемат повече от ¼ от 
територията на България. Изложението започва с 
главата за Палеогена и по-специално за Средния 
Еоцен, в който отделя един плитководен морски 
фациес (СИ България), един флишки (в областта на 
Източния Балкан) и един мергелен тип (в област-
та на гр. Плевен). В Горния Еоцен отделя „морски 
образования“ в СИ България, сладководни и бра-
кични образования – в Източна и ЮИ България, 
с които идват въглищните басейни в Боров дол и 
мина „Черно море“, както и горноеоценски и оли-
гоценски морски фациес в Източна България. Във 
всичките тези седименти е цитирана и богата фау-
на. Към сладководния фациес на Олигоцена в ЮЗ 
България са привързани най-големите български 
находища на кафяви въглища – Перник, Бобов 

Геоложка карта на Брезнишката битуминозна зона

Geological map of the Breznik bituminous zone
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дол и Пирин-Струма. Второто голямо поделение е 
главата за Неогена. В него Берегов описва Кримо-
Кавказки тип, в който отделя Чокрак, Караганд и 
Конг и средиземноморски средномиоценски отло-
жения (Тортон). Първият е развит предимно във 
Варненско, а вторият – в СЗ България. Почти пов-
семестно в България са развити сарматските седи-
менти, които се следват от повсеместно осушава-
не. Плиоценските утайки, във вид на отделни по-
големи или по-малки басейни, са разхвърлени из 
цялата страна, често свързани с въглеобразуване 
– Ломско, Софийско, по течението на р. Марица, в 
които на няколко места има „натрупвания от едри 
гипсови кристали, обект на кариерна експлоата-
ция.“ Накрая текстът за Терциера в България за-
вършва с богата литературна справка, групирана 
по глави – Палеоген (67 източника) и Неоген (41 
източника).

През 1946 г. в Геофонда е заведен последният 
доклад на Р. Берегов (1946-ф) за въглищните проя-
ви в Луковитско, вероятно резултат от по-ранни, 
непубликувани теренни изследвания.

Освен с активна изследователска и геологопро-
учвателна дейност Р. Берегов е участвал активно и 
в живота на геоложката общност. На 26.12.1937 г. 

и на 18.12.1938 г. за два мандата той е избиран за 
библиотекар на БГД (от протокола: „Библиотекар: 
д-р Ростислав Сергеев Берегов, геолог при Отде-
лението за мини, кариери и минерални води при 
Министерството на търговията и пр., живее на бул. 
„Кюстендил“ 166, Красно село, роден в Петроград.“ 
В Държавния aрхив е запазен любопитен документ 
от това време: 9.05.1938 г. „Проучени лицата, вли-
защи в Управителното тяло се оказаха политически 
благонадеждни. Политическата полиция е на мне-
ние да бъде утвърден уставът им.“ На 6.04.1938 г. е 
говорил пред събрание на БГД на тема: „Геология 
на Ломско във връзка с експлоатацията на въгли-
щата там“, а в 1945 г. е прочел доклад за битуми-
нозните шисти в Брезнишко. Той е бил член на 
редакционната колегия на Списанието на БГД в 
периода 1943–1944 г. и 1945 г., а в 1946 г. е бил 
секретар на Ръководството на БГД. Д-р Р. Берегов 
е бил член и на Редакционния комитет на том III, 
отдел А на Годишника на отдела за минни и гео-
ложки проучвания на Дирекция „Природни богат-
ства“ и член на Комитета за подпомагане и издава-
не на геологическата карта на България, учреден 
на 16.04.1930 г.

Трагична кончина

След 1944 г. в България започва строителство на 
множество язовири, като геоложкото им проучва-
не се осъществява от наличните в този момент бъл-
гарски геоложки кадри. Д-р Р. Берегов е ръково-
дил геоложкото проучване на язовир „Александър 
Стамболийски“ (бивш язовир „Росица“), северно 
от гр. Севлиево, където геройски загива. Негова-
та трагична смърт много добре е описана от проф.  

„Основи на геологията на България“, в чийто градеж 
участва активно д-р Ростислав Берегов

“Geology of Bulgaria”, in the building of which is actively 
involved Dr Rostislav Beregov

Язовир „Александър Стамболийски“ (бивш „Росица“)

The dame of “Aleksandar Stamboliyski” (former “Rositsa”)
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И. Бо рисов (1963) в книгата „Нашите първи геоло-
зи“ (препечатано в „Бележити български геолози“, 
1981, по-специално в главата „И в мирните битки 
има герои“), където пише: „Наближаваше 6 часа, 
когато Берегов, държейки в ръка тежката едно-
дневка, закрачи по широкия път. Наблизо от пътя 
се отделяше пътека, която водеше към една от 
гео лого-проучвателните шахти. Когато Ростислав 
стигна разклона и се загледа към шахтата, забе-
ляза суетня. Работниците се щураха насам-натам. 
Предчувствайки някаква опасност, той се отби от 
пътя и ускори крачките си. Когато наближи ра-
ботниците, Ростислав попита: „Какво става там?“ 
„На Велко му прилоша в шахтата“ – отговориха 
работниците. „Кога се е гърмяло?“ „В три часа“. 
Би трябвало да е проветрено вече – си помисли 
Берегов. Вероятно му е прилошало по някакви 
други причини. „Кой ще слезе долу?“ – попита 
пак Ростислав. Никой не се обади. Всички стояха 
с наведени глави. Не изяви желание дори и братът 
на припадналия работник. Берегов се наведе над 
шахтата, хванал се с двете ръце за дървеното ске-
ле. Долу лампата на миньора гореше без да трепне. 
„Значи няма газове“ – реши той. „Щом никой не 
желае, тогава аз ще сляза. Трябва час по-скоро да 
го извадим.“ Берегов бързо се спусна по дървената 
стълба на шахтата. Работникът лежеше на едната 
си страна, превит до кофата. Стъпил на дъното, 
Ростислав го подхвана с двете си ръце през кръста 
и леко го повдигна от земята. В този миг почув-
ства, че силите му го напускат, главата му се за-
мая... и той падна заедно с работника върху кофа-
та. Горе работниците се изплашиха още повече. Те 
видяха, че причината за нещастието не е случайна. 
Всички бяха убедени, че на дъното на шахтата има 
отровни газове от взривените бомби. Течаха ценни 
минути, а никой не предприемаше нищо. Нямаше 
и въже. Изтичаха до базата. Един от работниците 
направи примка на въжето и се спусна по стълбич-
ката. Без да слиза до дъното, той стегна ръката на 
Ростислав. При първия опит да бъде повдигнат 
ръката му се изхлузи и той повторно падна в дуп-
ката. След още няколко опита двамата задушени 
бяха изтеглени. Велко беше мъртъв, но Ростислав 
още даваше признаци на живот. В района нямаше 
лекар. Помощта, която му се оказа беше недос-
татъчна и вечерта и той умря. Своите сили, зна-
ния и живота си д-р Ростислав Берегов вгради в 
основите на язовирната стена, за да могат водите 
на обузданата река Росица да напояват напуканата 
земя.“ Проф. И. Борисов (1963) с право го нарече 
„Геологът с голямото сърце“. На надгробния му 
паметник е написано: „Загинал, изпълнявайки чо-
вешки дълг“. Скромно, както е и живял!

Ростислав Берегов не само е рискувал и загу-
бил своя живот, за да спаси живота на други, но е 
бил „джентълмен“ и в своя ежедневен живот. Сред 
геолозите се разказва, че той винаги е бил много 
внимателен и винаги давал предимство на възраст-

ни и на дами. Веднъж, на трамвайна спирка той 
стоял със съпругата си и, както винаги, давал път 
на жените. Съпругата му не издържала и му се соп-
нала: „Ти какво искаш, Рости, трамваят да тръгне 
без нас и ние да закъснеем за работа ли?“. 

Преждевременната смърт на д-р Р. Берегов не 
му позволява да завърши няколко, вече започнати 
статии като: „Хидрогеология на Югоизточна Доб-
руджа“, „Сарматът в България“, „Геология на Бо-
бовдолския въгленосен басейн“, „Геоложки особе-
ности на нашите кафяви въглища“ и др.

Д-р Ростислав Сергеевич Берегов е една от най-
удивителните фигури в българската геология през 
20-ти век. Природата, за разлика от съдбата, е била 
щедра към него. Надарен и трудолюбив, той полу-
чава добро образование за тогавашните условия у 
нас. Може да се каже, че в Софийския университет 
той израства в школата на проф. Ст. Бончев. Още 
при разработката на докторската си дисертация Р. 
Берегов проявява блестящ талант, организираност 
и широта при изпълнение на разнообразните за-
дачи, които получава при геоложките проучвания 
на страната. И днес, когато преглеждаме неговите 
разработки – монографични студии, статии, докла-
ди и експертизи, ни удивлява тематичното разно-
образие на неговите изследвания. Той е работил 
не само върху палеонтоложки и стратиграфски 
проблеми, но се е занимавал много с проблемите 
на регионалната геология, тектоника, петрология, 
хидрогеология и инженерна геология, както и с 
проблемите на въглищната геология на терциер-
ните басейни Бобов дол, Перник, Лом, София и 
др.; с проблемите на битуминозните шисти, както 
и с проучването на метални (железорудни) и неме-
тални полезни изкопаеми. За краткия си творчески 
път Берегов има 17 научни публикации и е автор 
на 24 производствени отчета. Към това трябва да 

Епитаф на гроба на д-р Ростислав Берегов – „Загинал, 
изпълнявайки човешки дълг”

The epitaph on the tombstone of Dr R. Beregov – “Perished 
doing his human duty”
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добавим, че с изключение на Рило-Родопската 
област няма район от България, където той да не 
е провеждал проучвания. Това е удивително и за 
това сме подчертали тази особеност в погледа и 
вниманието на Р. Берегов към геологията на бъл-
гарските земи.

Семейство

Съпруга – Евгения Евгениевна Шайтанова (1915, 
Русия – 2012, София ). След гибелта на д-р Р. Бе-
регов след време тя се омъжва за Владимир Кути-
ков – именит професор по международно право1.  

(1883–1936), е бил полковник от артилерията, 
участник в Руско-Японската, Първата световна и 
Гражданската война, погребан в Софийския гро-
бищен парк, а майка ѝ, Александра Васильевна 
Шайтанова е била домакиня.

Синът на д-р Р. Берегов, Александр Ростисла-
вов Берегов (1943, София), е електроинженер-про-
ектант, който фигурира в списъка на секция „Елек-
тротехника, автоматика и съобщителна техника“ 
към Регистъра на инженерите с пълна проектант-
ска правоспособност на Камерата на инженерите в 
инвестиционното проектиране.

Датите, свързани с живота на д-р Р. С. Берегов, 
са отбелязвани с публикации в българската геоло-
гическа литература от: редакцията на Geologica 
Balcanica (1946), Е. Коен (1952), Т. Николов (1953), 
Е. Бончев (1955), Н. Огнянова-Руменова (1976) 
и други. За него има статии в Кратка бъл гарска 
енциклопедия (1963), в Енциклопедия Бъл гария 
(1978), в Голяма енциклопедия България (2011), в 
Чумаченко и др. (2012, 2013), Чумаченко и Дитл 
(2014).

В навечерието на 70-та година от неговата кон-
чина да отбележим с дълбок поклон и благодар-
ност живота и творческата дейност на един от най-
забележителните български геолози от първата по-
ловина на ХХ в. д-р Ростислав Сергеевич Берегов. 
Той остави незаличими следи в геоложката наука 
и практика и един величав подвиг на себеотрица-
ние за спасение на един човек. Това може да на-
прави само една светла личност.

По произход Ростислав Берегов не е бил с бла-
городническо потекло, но в цялостния си живот 
той показва благородство, финес и всеотдайност 
към близки и колеги – качества, които трябва да 
бъдат обект на преклонение пред всички.

Благодарности: Авторите изказват своята бла-
годарност на инж. Валери Трендафилов от На цио-
налния Геоложки фонд на Дирекция „При род ни 
ресурси и концесии“, отдел „Национал на гео лож-
ка служба“ към Министерството на икономи ка та, 
който много любезно ни изпрати списъка с ведом-
ствените доклади на д-р Р. Берегов, съхранявани 
в Националния Геоложки фонд, както и на инж. 
Александър Р. Берегов, който ни даде нови данни 
за семейството им и ни предостави нов снимков 
материал от семейната архива.

Библиография на д-р Ростислав 
Сергеевич Берегов

Публикации (Огнянова-Руменова, Н., 1976; 
Спасов, Х. и др., 1978)

Берегов, Р. 1933. Находка на титон в Югозападна Бьлга-
рия. – Сп. Бълг. геол. д-во, 5, 3, 252–255.

Е. Е. Шайтанова – съпруга на д-р Р. Берегов (втора от 
дясно на задния ред), като ученичка в лицея на В. П. 
Кузмина в София (около 1933 г.) (Пчелинцева, Попчева, 
2013)

E. E. Shaytanova – wife of Dr R. Beregov (the second from 
right on the second line) as school girl in the lyceum of V. P. 
Kuzmina in Sofia (around 1933) (Пчелинцева, Попчева, 
2013)

1 Като студент единият от нас (Т. Н.) в края на 1952 г. беше 
приет по негова молба от г-жа Е. Берегова в дома на втория си 
съпруг, проф. В. Кутиков, именит български юрист, специалист по 
международно право. След като ме представи на проф. Кутиков, 
той се оттегли и тогава тя със забележителна готовност ми разка-
за за своя Рости, както тя казваше, когато говореше за Ростислав 
Берегов – с любов и преклонение.

Учила е в София в Руския лицей на Варвара Пав-
ловна Кузмина, след това във Френския деви-
чески колеж „Св. Йосиф“ в София и е завършила 
Френския девически колеж в Русе, а по-късно и 
френска филология в Сорбоната (Париж). Работила 
е като референт-преводач в Совболстрой, Съюза 
на научните работници в България (СНР) и др. 
Погребана е в Софийския католически гробищен 
парк. Баща ѝ, инж. Евгений Евгеньевич Шайтанов 
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плоскогорие. – Сп. Бьлг. геол. д-во, 12, 2, 119–148.

Доклади в Националния геоложки фонд 
към Министерство на икономиката 

Берегов, Р. 1932-ф. Рапорт за водоснабдяването на 
2000-метрова сонда при с. Константиново. Геоложки 
фонд, V, 0004.

Берегов, Р. 1939а-ф. Доклад за геоложките проучвания на 
близката околност на минералния извор при с. Вър-
бица, Преславско. Геоложки фонд, III, 0032.

Берегов, Р. 1939b-ф. Рапорт за железорудните находи-
ща в Елховската и граничещата с нея части по Но-
возагорска, Ямболска и Средецка околии. Геоложки 
фонд, 0004.

Берегов, Р. 1939c-ф. Рапорт върху геологичните про-
учвания на железорудните месторождения между  
вр. Язова и с. Железна, в землището на с. Железна, 
Фер динандско. Геоложки фонд, I, 0067.

Берегов, Р. 1939d-ф. Рапорт върху геологическото проуч-
ване на концесия Спасение при г. Брезник. Геоложки 
фонд, I, 0114.

Берегов, Р. 1941a-ф. Доклад върху геологичните проучва-
ния на южните склонове на Върбишкия дял от Из-
точна Стара планина. Геоложки фонд, IV, 0006.

Берегов, Р. 1941b-ф. Геологични рапорти за Ивайловград-
ско и Чирпанско. Геоложки фонд, IV, 0004.

Берегов, Р. 1941c-ф. Рапорт. Терциерът в СЗ България. 
Геоложки фонд, IV, 0003.

Берегов, Р. 1941d-ф. Изложение върху резултатите от 
предварителните хидрогеоложки проучвания в източ-
ната част на Южна Добруджа с оглед на водоснабдя-
ването ѝ. Геоложки фонд, V, 0001.

Берегов, Р. 1942a-ф. Изложение по въпроса за петролгео-
логичните възможности в България и насоки за проуч-
вателните работи за петрол, сол и каменни въглища. 
Геоложки фонд, III, 0001.

Берегов, Р. 1942b-ф. Карта и списък на нафтошистните 
находища в България. Геоложки фонд, III, 0029.

Берегов, Р. 1942c-ф. Доклад върху резултатите от гео-
лого-монтанистичните проучвания в Брезнишката 
битуминозна зона през 1942. Геоложки фонд, III, 
0031.

Берегов, Р. 1944a-ф. Доклад за проучванията на битуми-
нозните шисти при с. Светля, Радомирско през 1943. 
Геоложки фонд, III, 0030.

Берегов, Р. 1944b-ф. Геология на Ломско във връзка с бъ-
дещите експлоатации на каменните въглища там. 
Геоложки фонд, II, 0010.

Берегов, Р. 1944c-ф. Предварителен доклад върху геоло-
гичните проучвания на Чукуровския каменовъглен ба-
сейн. Геоложки фонд, II, 0011.

Берегов, Р. 1944d-ф. Преглед на терциерните въглищни 
басейни в България. Геоложки фонд, II, 0007.

Берегов, Р. 1944e-ф. Предварителен доклад върху геологич-
ните проучвания на южния склон на Върбишкия дял на 
Източна Стара планина. Геоложки фонд, III, 0022. 

Берегов, Р. 1944f-ф. Профил на сондаж № 7 с. Върбица, 
Преславско. Геоложки фонд, III, 0033. 

Берегов, Р. 1946-ф. Доклад относно: въглищни прояви при 
с. Бежаново, Луковитско. Геоложки фонд, II, 0031.

Берегов, Р., Ф. Маринов. 1944-ф. Резултати от пред-
варителните проучвания на младотерциерните лиг-
нитни въглища в Софийска област. Геоложки фонд, 
II, 0009.

Цанков, В., Р. Берегов. 1940а-ф. Геология на Варненското 
плоскогорие. Геоложки фонд, III, 0019.

Цанков, В., Р. Берегов. 1940b-ф. Доклад за определение 
на мястото на сонда № 7 във Върбишката околност. 
Геоложки фонд, III, 0040.

Цанков, В., Р. Берегов. 1948-ф. Хидрогеоложка карта на 
Варненското плоскогорие. Геоложки фонд, V, 0035.

Цанков, В., Е. Р. Коен, Р. Берегов. 1939-ф. Рапорт върху 
геологията на Върбишката част в Източна Стара 
планина във връзка с петролните проучвания там. 
Геоложки фонд, III, 0015.
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